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A. PENJELASAN UMUM
“Nawa Cita” agenda prioritas Pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla sebagai
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019 menetapkan pada poin 4
dan poin 8 yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang mempunyai visi,
berkarakter mutlak dilakukan melalui instrument pendidikan. Jokowi-JK memilih pendidikan
sebagai pilihan yang tepat karena pendidikan yang baik akan mengangkat martabat dan
keberlangsungan republik ini.
Sementara itu, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi (iptek) kini berkembang sangat pesat,
yang ditandai dengan semakin masifnya kemajuan dibidang sains dan teknologi khususnya
dalam bidang teknologi komunikasi dan bidang-bidang lainnya seperti halnya kesehatan,
transportasi, atau pertambangan dan kelautan. Inovasi-inovasi sains dan teknologi tersebut
sebagai wujud nyata dari sebuah proses pendidikan yang telah berkontribusi positif terhadap
keberlangsungan hidup manusia tidak hanya di Indonesia bahkan dunia internasional. Untuk itu
Negara-negara industri maju berkepentingan untuk menguasai dan mengembangakan ilmu
pengetahuan melalui penelitian-penelitian, pengembangan produk untuk mempertahankan daya
saingnya.
Indonesia jika tidak siap berlari bersama dengan Negara-negara yang sudah lebih dulu lari
kencang akan terus ketinggalan dan selamanya hanya akan menjadi pemakai produk-produk
sains dan teknologi tersebut. Negara-negara industri maju tersebut akan senantiasa berekspansi
ke Negara-negara yang masih dilihat ketinggalan. Mereka akan terus menguasai dan
mengembangkan ilmu pengetahuan guna mempertahankan kejayaannya. Menjawab itu semua
kata kuncnyai hanya satu yaitu bangkit bersama untuk mengejar ketertinggalan melalui inovasi
dan kreatifitas unggul untuk menghadang laju mereka. Salah satu caranya adalah meningkatkan
kualitas pendidikan bidang iptek yang didukung dengan iman dan taqwa (imtaq) yang kuat,
penguatan penelitian dan publikasi yang dilakukan sejak anak usia remaja sebagai wujud syukur
dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Pola pikir sistematis, kritis, logis, penguasaan
iptek dan imtaq yang seimbang maka mutu kualitas rakyat Indonesia terjaga dan siap bersaing
dengan Negara-negara maju. Momentum ini harus diwujudkan ketika Indonesia memasuki usia
emas ditahun 2045.
Hal ini selaras dengan amanah presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
yang mengangkat isu strategis pembangunan Iptek 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut
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dikatakan bahwa Iptek akan memberikan
sumbangan nyata bagi sektor industri, keberlanjutan
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sumber daya alam, mempersiapman masyarakat Indonesia menyonsong kehidupan yang maju
dan modern, serta ketersediaan factor-faktor yang diperlukan, seperti sumber daya manusia,
sarana

dan

prasarana,

kelembagaan

Iptek,

jaringan

dan

pembiayaan.

Untuk

mengimplementasikan RPJMN itu maka inovasi dan kreatifitas melalui program dan pembinaan
penelitian mutlak harus dilakukan.
Menangkap ide besar dan cita-cita pemimpin bansa ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang (BEM FKIP UNISMA) bermaksud
mengadakan kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SLTA dengan tema “Peran Generasi
Muda dalam Aktualisasi Pengembangan Iptek yang Inovatif dan Kreatif untuk Mewujudkan
Indonesia Emas”. Kegiatan ini didasarkan pada upaya kontribusi BEM FKIP UNISMA untuk
turut serta menabuh gendrang perubahan bangsa melalui kegiatan-kegiatan inovatif dan kreatif
serta turut menyebarkan dan publikasi hasil tulisan dan penelitian siswa di Nusantara ini.
B. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
1. Membudayakan Pelajar Untuk Berfikir Kritis Dan Solutif Terhadap Lingkungan Sekitar
Khususnya Terhadap Perkembangan Pemikiran Peserta Didik.
2. Menumbuhkan Minat Siswa Sma Sederajat Untuk Berkarya Dibidang Karya Tulis Ilmiah
Khususnya Dibidang Keilmuan Dan Pendidikan
3. Saraba Kreativitas Siswa Sma Sederajat Untuk Menuangkan Ide Dan Gagasan Menulis
Terutama Dalam Keilmuan Dan Pendidikan
4. Sarana Menggali Sumber Daya Lokal Yang Ada Di Indonesia
5. Sebagai Jembatan Antara Karya-Karya Anak Bangsa (Siswa Sma Sederajat) Dengan
Stakeholder.

C. PERSYARATAN DAN ADMINISTRASI
1. peserta harus terdaftar sebagai siswa aktif SMA dan SMK atau sederajat baik negeri maupun
swasta (ditandai dengan foto kopi kartu pelajar serta surat keterangan dari kepala sekolah yang
menandakan bahwa peserta masih terdaftar aktif sebagai siswa sekolah tersebut).
2. peserta dapat perorangan maupun kelompok (maksimal 3 (tiga) orang).
3. seorang siswa hanya diperbolehkan masuk dalam satu kelompok Karya Tulis Ilmiah baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota kelompok. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan
agar sebanyak mungkin siswa dapat terlibat.
4. setiap kelompok hanya boleh oleh satu (1) guru pendamping.
5. pendaftaran dilakukan dua tahap yaitu:
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a). pendaftaran online (point ke 6)
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b). pembayaran uang pendaftaran dan pengiriman karya ( point ke 6 -11)

6. perserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di http://fkipunisma.ac.iddan
melampirkan foto ukuran 3×4 sebanyak dua lembar, biodata diri (CV), fotokopi kartu pelajar dan
identitas sekolah dengan nomor telepon yang dapat dihubungi, dan dikirimkan ke email:
unisma.bemfkip@gmail.com
7. membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 250.000,00 melalui rekening Bank Rakyat Indonesia
(BRI) dengan nomor rekening 1259-01-002797-53-0 atas nama cicik maulidatul khoiriyah,
setelah melakukan transfer konfirmasi ke nomor 085546295240 Atas Nama Uswatun Hasanah
dalam waktu 1×24 jam. Format : LKTI_Nama Ketua_Nama Sekolah_Tanggal Transfer_Waktu
Transfer.
8. mengirim scan bukti pembayaran ke email: unisma.bemfkip@gmail.com dan menyerakan
bukti transfer pembayaran pada saat mengerimkan karya tulis imiah.
9. karya tulis ilmiah dalm bentuk hardfile (softcover berwarna putih dan menggunakan mika
plastik) sebanyak tiga (3) rangkap beserta point ke 7 dikirim melalui pos dan dikirimkan juga
dalm bentuk soft fie melaui email : unisma.bemfkip@gmail.com
10. karya tulis ilmiah diterima panitia paling lambat tanggal 25 Oktober 2018 (cap pos) dan
dikirim ke :panitia LKTI Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 193 Malang 65144 Phone: 085232845705
11. peserta yang telah mengirimkan karya tulis ilmiah dan berkas kelengkapan diharapkan
member informasi ke nomor 085546295240 Atas Nama Uswatun Hasanah
12. pengumuman 50% finalis dari jumlah peserta dapat diakses melalui website Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan http://fkiunisma.ac.id pada tanggal 10 November 2018 dan para
finalis akan dihubingi oleh pihak panitia.
13. finalis 50% diwajibkan membuat dan membawa poster serta produk (jika ada) sesuai criteria
dengan ketentuan pembuatan poster (terlampir).
14. 50% finalis harus mempresentasikan karya tulis ilmiahnya dengan power point dihadapan
dewan juri dan audien umum pada saat babak final yaitu 17 November 2018
15. keputusan dewan juri tidak dapat diganggu guggat
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16. keterangan lebih lanjut kunjungi http://fkipunisma.ac.id
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KETENTUAN UMUM
Sifat dan isi tulisan harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Kreatif dan objektif


Tulisan berisi gagasan kratifitas yang menawarkan solusi suatu permasalahan
yang berkembang dimasyarakat.



Tulisan tidak bersifat subyektif



Tulisan didukung data/ sumber informasi yang terpercaya



Bersifat asli (bukan jiplakan) bukan hasil PLAGIASI



Bagi karya tulis yang terindikasi plagiasi tidak akan diikutsertakan dalam tahap
penyeleksian dan dinyatakan tidak lolos



Karya tulis tidak boleh mengandung SARA

2. Logis dan sistematis


Penulisan dilakukan secara sistematis dan runtut



Karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis serta solusi



Kesimpulan memuat saran-saran

3. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka


Setiap penulisan memiliki dasar disiplin ilmu yang jelas, menggunakan literatur
buku, jurnal, prosiding seminar, skripsi, tesis, dan disertasi. Dilarang keras
menggunakan BLOG atau sejenisnya dengan sumber yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Materi karya tulis
Materi yang ditulis harus sesuai dengan tema “CERDAS BERMEDIA SOSIAL UNTUK
MENIAGA KEUTUHAN NKRI” dengan dasar disiplin ilmu yang jelas dan tidak
berbelit-belit. Dengan suntema :


Pengaruh media sosial dalam kehidupan bermsayarakat



Dampak negative media sosial dan cara menanggulangi



Pemanfaatan media sosial dalam mengembangkan kompetensi diri dalam
masyarakat



Pengembangan budaya melalui media sosial



Cerdas bermedia sosial dalam masyarakat multicultural.

SISTEMATIKA PENULISAN
Karya tulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi
kecuali ringkasan satu spasi ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3
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cm. halaman samul sampai dengan 2015@groups.facebook.com
ringkasan diberi noor halaman dengan huruf romawi
i,ii,iii…dst yang diletakan pada sudut kanan bawah, sedangkan halam utama diberi nomor
halaman dengan angka arab: 1,2,3,….dst yag diletakan pada sudut kanan atas dengan jumlah
halaman maksinal 30 lembar (dimu;ai dari bab pendahuluan hingga bab simpulan saran). Format
penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut:
a. Halaman sampul (lampiran 1.1)
b. Halaman pengesahan (lampiran 1.2)
c. Surat pernyataan keaslian karya tulis (lampiran 1.3)
d. Daftar isi (lampiran 1.4)
e. Daftar table
f. Daftar ilustrasi
g. Ringkasan (maksimal satu halaman , 1 spasi , judul ringkasan dengan paragraph berjarak
3 spasi)
Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan target yang ingin dicapai serta metode yang
digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus memuat secara cermat dan
singkat seluruh isi karya tulis yang dibuat.
h. Kata pengantar
i. BAB 1. Pendahuluan (lampiran1.5)
Uraikan latar belakang permasalahan yang akan dipaparkan, tujuan khusus dan urgensi
(keutamaan) dari karya tulis ilmiah. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang
ditargetkan dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu.
Tujuan dan manfaat juga disajikan di bab ini.

j. BAB II. Tinjauan Pustaka (lampiran 1.6).
Pada bab ini dikemukakan landasan teori yang melandasi karya tulis ilmiah yang bersala
dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan (penelitian dalam jurnal
ilmiah, buku dan literatur lain yang terpercaya). Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang
menimbulkan gagasan dan mendasari karya tulis ilmiah yang akan diangkat. Tinjauan
pustaka juga menguraikan teori temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari
pustaka acuan serta bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah
dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur piker tentang terjadinya suatu
peristiwa ilmiah yang mengakat suatu topik dalam karya tulis ilmiah.
k. BAB III. Materi dan Metode
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Memaparkan materi yang akan
digunakan untuk karya tulis ilmiah secara rinci dan
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lengkap. Pemaparan ini disertai fungsi masing-masing bahan dan alat yang akan
digunakan. Metode menjelaskan secara utuh tahapan yang dilakukan yang akan
dilaksankan, luaran, indicator capaian yang terukur di setiap tahapan, Teknik
pengumpulan data dan analisis data.
l. BAB IV. Pembahasan atau Isi
Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari karya tulis ilmiah yang akan dibahas secara
lengkap disertai dengan pemaparan bukti-bukti yang dapat mendukung isi dari karya tulis
ilmiah serta dapat sipertanggungjawabkan.
m. BAB V. Simpulan dan Saran
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil dari pembahasan dan
saran berisi rekomendasi atau sebuah solusi dari pembahasan dalam karya tulis.
n. Daftar Pustaka (Lampiran1.7)
Daftar pustaka disusun berdasarkan system nama dan tahun, dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun, judul tulisan dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal
penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
o. Lampiran-lampiran
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Guru Pembimbing yang ditanda
tangani (lampiran 1.8)
Lampiran 2. (Bukti penunjang karya tulis ilmiah).

KARYA TULIS HARUS SESUAI DENGAN SISTEMATIK PENULISAN, JIKA
TERJADI KETIDAKSESUAIAN MAKA AKAN DI DISKUALIFIKASI !

Kreatif, Kokoh, Mandiri

PANITIA LKTI 2018
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PERIODE 2018
Sekretariat: Jl. MT. Haryono No. 193 Malang 65144 Phone:082236786628 email: unisma.bemfkip@gmail.com

F. ALUR KEGIATAN
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Pedoman Penulisan Lomba Karya Tulis Ilmiah

Pendaftaran Dan
Pengumpulan Berkas
Lomba Karya Tulis Ilmiah
01 Agustus – 25 Oktober
2018

Pengumuman Peserta
Yang Lolos Seleksi
10 November 2018

Presentasi Peserta
Lomba Karya Tulis
Ilmiah
17 November 2018
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Pengumuman
Pemenang
17 November 2018
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G. PROSES PENYELEKSIAN
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Proses penyeleksian dibagi menjadi dua tahap yaitu:
1. Tahap seleksi awal
Karya tulis yang telah dikirimkan oleh peserta lomba selanjutnya akan melalui tahap
seleksi berkas (kelengkapan berkas) dan isi (format penulisan, originalitas, relevansi
tema, analisa masalah dan kiadah bahasa) oleh dewan juri untuk diambil 50% naskah
terbaik yang selanjutnya akan dilombakan ditahap final melaui presentasi.
2. Tahap final
Pada tahap ini peserta yang lolos seleksi awal diundang untuk mempresentasikan hasil
karyanya dihadapn dewan juri. Presentasi menggnakan powerpoint dan alat peraga lain
(apabila ada) seperti produ da diwajibkan untuk menampilkan poster yang telah dibuat.
H. AGENDA PELAKSANAAN
Agenda kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah 2018 dijadwalkan sebagai berikut:
Batas daftar pendaftaran dan pengumpulan berkas lomba karya tulis ilmiah :01 Agustus-25
Oktober 2018
pengumuman peserta yang lolos seleksi : 10 November 2018
presentasi peserta lomba karya tulis ilmiah : 17 November 2018
pengumuman pemenang : 17 November 2018

I. PENGUMUMAN FINALIS
1. Panitia akan memilih 50% finalis yang lolos seleksi berkas dan karya tulis dan akan
diumumkan pada 10 November 2018 melalui pemberitahuan langsung dari panitia (via
WA) dan melalui http://fkipunisma.ac.id
2. Seluruh finalis akan mempresentasikan hasil karya tulisnya di Gedung Usman Bin Affan
lt.7 Universitas Islam Malang pada tanggal 17 November 2018
3. Seluruh finalis WAJIB mengikuti rangkaian acara yang telh ditetapkan oleh panitia.
4. Pada puncak acara kan diplih 3 terbaik sebagai JUARA 1,2,dan 3.
5. Keputusan dewan juri LKTI 2018 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
J. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Lomba Karya Tulis Ilmiah
Lomba karya tulis ilmiah nasional tingkat SMA/Sederajat akan diselenggarakan pada :
Hari /tanggal : Sabtu, 17 November 2018
Tempat : Gedung Usman Bin Affan Lt. 7 Universitas Islam Malang
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K. PENGHARGAAN
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KRIRERIA HADIAH
Thropy, Uang Pembinaan, Sertifikat, Piagam Penghargaan

L.INFORMASI UMUM
Alamat:
Panitia “ Lomba Karya Tulis Ilmiah” 2018 BEM S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 193 Malang 65144
Kesekretariatan : Badan Eksekuttif Mahasiswa FKIP UNISMA Gedung C (Al Hanafi), Lantai 1,
Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 193 Malang 65144 phone : 085232845705
More Info :
Instragram :@ bemfkipunisma
@lktifkipunisma2018
Email : lkti@yahoo.com
unisma.bemfkip@gmail.com
Web : http://fkipunisma.ac.id
Blog : www.fkip.unisma.ac.id
Facebook: lkti@yahoo.com

Contact Person
Misbahuddin Yusuf : 085708543875
Uswatun Hasanah

: 085546295240

Findi Tias

: 083109925059
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